הודעה על שינויים צפויים בתשע"ט בתכניות הלימודים בפקולטה –
עדכון  18.11.18עדכון 1.1.19
השנה נערכו מספר שינויים בקורסי חומרה/תוכנה ובקורסי היסוד במתמטיקה בדידה שיהיו בתוקף החל
משנת הלימודים הבאה תשע"ט ,באישור וועדת הקבע – 1.7.18
כמשתמע מהשינויים ישנם מקצועות שעברו מסמסטר לסמסטר ,ונערכו גם מספר שינויים במקצועות
הקשר של מספר קורסים .תרשימי מערכת מומלצת מעודכנים יפורסמו באתר הפקולטה בהקדם.
להלן פירוט השינויים:











קורס חדש ״מערכות ספרתיות ומבנה המחשב״ מס' מוצע  5( 234252נק׳) ,שיינתן ב'סמסטר '3
החל מתשע"ט (א'+ב') .בשלב זה יינתן הקורס  044252על ידי הנדסת חשמל ,במקום הקורסים
״מערכות ספרתיות״  3( 234145נק׳) ו״תכן לוגי״  3( 234262נק') שבוטלו.
הקורס "תכן לוגי"  234262ימשיך להינתן בשנת תשע"ט (א'+ב') עבור סטודנטים שבמערכת שכבר
למדו את המקצוע "מערכות ספרתיות" .234145
הקורס ״מבוא לתכנות מערכות״  234122מעודכן והיקף הקורס עולה מ 3 -נק' ל 4 -נק' על-מנת
לשקף את העומס האמיתי בקורס .יינתן מספר חדש  ,234124ימשיך להינתן ב'סמסטר  .'2יינתן
החל משנת תשע"ט (א'+ב').
הקורס ״ארגון ותכנות המחשב״  234118מעודכן ,נשאר  3נק׳ ,ועובר ל'סמסטר  '4אחרי מת״מ.
מת"מ הופך להיות קדם לאת"מ ,במקום להיות צמוד אליו כמו היום .ב -א'+ב תשע"ט יינתן
במתכונת הישנה ,וב -ב' תשע"ט במתכונת החדשה .הקורס במתכונת החדשה יינתן מסמסטר
חורף תש"פ.
הקורס "מבנה מחשבים ספרתיים"  234267מעודכן על מנת לבטל כפילויות ולהוסיף חומר עדכני.
כמו כן ,שמו של הקורס ישונה ל ״מבנה מחשבים״ ,ועובר ל'סמסטר ( '5במסלול הארבע-שנתי).
יינתן במתכונת החדשה החל משנת תשע"ט (א+ב').
קורס חדש "מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח " מס' מוצע  3( 234129נק') ,שיילמד
ב'סמסטר  '1החל משנת תשע"ט (א'+ב').
הקורס "אוטומטים ושפות פורמליות"  236353ב'סמסטר  '4יבוטל ,אבל ימשיך להינתן בשנת
תשע"ט (א'+ב') עבור סטודנטים שדרוש להם להשלמת התואר.
קורס חדש "לוגיקה למדמ"ח "  3( 234292נק') במקום הקורס "לוגיקה ותורת הקבוצות למ"מ "
 4( 234293נק') ב'סמסטר  ,'3מאחר והחומר בתורת הקבוצות עבר לקורס החדש  234129לעיל.
קורס זה יינתן החל משנת תש"פ .קורס זה יינתן החל מסמסטר אביב תשע"ט
הקורס "לוגיקה ותורת הקבוצות למ"מ "  234293ימשיך להינתן בשנת תשע"ט (א'+ב') עבור
סטודנטים שבמערכת.

שינויים אלו מתייחסים למסלולים הכלליים במדעי המחשב ,כשלגבי שאר תכניות הלימודים בפקולטה
בוצעו התאמות כנדרש.

